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F́ısica. F́ısica do Século XXA (FIS1056). Prof.

César Augusto Zen Vasconcellos. Lista 1 (Site:

www.cesarzen.com)

Tópicos. Lei da Eletrólise de Faraday1; Ex-
perimento de Thomson2; Câmara de Wilson3;
Experimento de Millikan4.

Lei da eletrólise de Faraday

As primeiras estimativas experimentais da
carga elétrica foram realizadas por Michael Fa-
raday (1791-1867), no ińıcio do Século XIX,
e deram origem à Lei de Faraday ou Lei da
Eletrólise.

Estes experimentos envolviam a passagem
de uma corrente elétrica cont́ınua por soluções
fracamente condutoras, por exemplo, NaCl
(cloreto de sódio)5. E como sabemos, a dis-

1Michael Faraday (Inglaterra, 1791-1867).
2Joseph John Thomson (Inglaterra, 1856-1940), ga-

nhador do Prêmio Nobel em 1906 pela descoberta do
elétron e por seu trabalho sobre condução de eletrici-
dade em gases.

3Charles Thomson Rees Wilson (Escócia, 1869-
1959), ganhador do Prêmio Nobel em 1927 pela des-
coberta da câmara de nuvens.

4Robert Andrews Millikan (EUA, 1868-1953), ga-
nhador do Prêmio Nobel em 1923 pelas medições da
carga do elétron e por seus estudos sobre o efeito foto-
elétrico.

5O cloreto de sódio, conhecido como sal ou sal de
cozinha, é formado por um átomo de Cloro e um átomo
de Sódio. A sua fórmula qúımica é NaCl e é produzido
pela evaporação da água do mar ou de água oriunda de

Figura 1: Lei da Eletrólise de Faraday.
Créditos: http://alfaconnection.net/

solução de sal de cozinha na água aumenta ex-
pressivamente a condutividade elétrica do meio
aquoso. Como interpretamos este fenômeno?

A interpretação deste fenômeno parte do
pressuposto que as moléculas de NaCl do sal
em solução sofrem uma dissociação, quando da
passagem da corrente elétrica, resultando em
sódio, Na, e em cloro, Cl. Porém, uma vez que
a solução original, NaCl, é neutra, os átomos
de Na e Cl devem possuir originalmente car-
gas iguais e opostas, ou seja na forma iônica,
Na+ e Cl−.

O processo de eletrólise consiste na imersão,
na solução de água e NaCl, de dois eletro-
dos, um positivo (o ánodo) e o outro negativo
(o cátodo)6. Observa-se então a passagem de

outras fontes como lagos de sal ou pedras de sal e tem
várias outras aplicações, como a manufatura de papel
e a produção de sabão e detergentes.

6Cátodo, ou catodo, substância de caráter metálico
que possui alta condutividade. Na eletrólise, cátodo é
o eletrodo onde ocorre a redução ou ganho de elétrons
enquanto o ánodo, ou anodo, é o eletrodo onde há
oxidação, ou perda de elétrons. Neste caso, o cátodo
corresponde ao eletrodo negativo enquanto que o ánodo
corresponde ao eletrodo positivo. Em processos de
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uma corrente pela solução e a acumulação de
cloro próximo ao ánodo (eletrodo positivo) e de
sódio próximo ao cátodo (eletrodo negativo). E
uma vez que cargas elétricas de sinais opostos
se atraem, conclui-se que os ı́ons de cloro estão
carregados negativamente e os ı́ons de sódio
estão carregados positivamente.

Ao estudar a relação entre a quantidade
de eletricidade que atravessa o dispositivo
de eletrólise e a quantidade de matéria re-
colhida nos eletrodos, Faraday observou que,
para obter um mol7 de sódio no cátodo, ou
seja ∼ 23g, a quantidade de eletricidade ne-
cessária para isto é sempre a mesma e vale
96.485, 3415Coulomb8, quantidade esta defi-
nida como sendo igual a 1F (Faraday).

Em suma: Faraday observou então a de-
composição de NaCl e a deposição dos com-
ponentes da solução em eletrodos e encontrou
que, se uma determinada quantidade de carga
elétrica, igual a 96.485, 3415Coulomb, atraves-

eletrólise com eletrodos reativos ocorre precisamente
o contrário. O termo cátodo é também usado para
caracterizar o eletrodo que atua como fonte primária
de elétrons no interior de uma válvula termiônica, ou
válvula eletrônica, de onde saem os elétrons acelerados,
de um filamento aquecido, em direção à placa eletrônica
ou ánodo.

7O mol ou a mole é o nome da unidade que caracte-
riza, no Sistema Internacional de Unidades (SI), a gran-
deza quantidade de matéria. A unidade mol é muitas
vezes comparada à dúzia, pois ambas são quantidades
adimensionais. O mol é adequado para descrever quan-
tidades de entidades elementares (átomos, moléculas,
ı́ons, elétrons, e outras part́ıculas, ou grupos espećıficos
de part́ıculas). Um mol de átomos corresponde a apro-
ximadamente 6, 022 × 1023 átomos, ou seja, seiscentos
e dois sextilhões de átomos. Em particular 1 mol de
sódio ∼ 23 g; massa atômica do sódio ∼ 22,99 u; massa
molar do sódio ∼ 22,99 g/mol.

8O Coulomb (cujo śımbolo é C), é a unidade de carga
elétrica no Sistema Internacional (SI). É uma unidade
composta definida a partir do Ampère: 1 Coulomb é
a quantidade de carga elétrica carregada pela corrente
de 1 Ampère durante 1 segundo. A unidade foi assim
nomeada em honra do f́ısico francês Charles de Cou-
lomb (1736-1806). A carga elétrica fundamental vale
|e| ∼ 1, 602× 10−19C; a carga do elétron vale −|e|.

sa a solução monovalente9 (no caso NaCl), fi-
cam depositadas, no cátodo, ∼ 23 gramas de
Na (que corresponde a 1 mol de Na) e, no
ánodo, ∼ 35, 5 gramas de Cl (que corresponde
a 1 mol de Cl). Assim, os ı́ons de Na e Cl po-
dem ser representados, como vimos, na forma:
Na+ e Cl−.

Íons como Na+ e Cl− são chamados mono-
valentes, ao passo que ı́ons como o Cu++ são
conhecidos como bivalentes10. Íons trivalentes,
e de ordens de ionização mais altas também são
encontrados, mas nunca ı́ons cujas cargas não
sejam múltiplos inteiros de e!

Portando e deve ser considerado como o
quantum elementar de carga: esta foi a con-
clusão mais importante do trabalho de Fara-
day, ou seja, que a carga elétrica é quantizada.

Lembrando que a massa de uma substância
que contém um número de átomos igual ao
número de Avogadro, NA, é equivalente a um
átomo-grama11, Faraday supôs que todos os

9Átomos monovalentes são átomos que ao realiza-
rem uma ligação qúımica, necessitam ganhar ou perder
apenas 1 elétron na camada de valência para adquiri-
rem estabilidade. Exemplo: cátion Na+ (sódio) e ânion
Cl− (cloreto) formando NaCl. Cátion: ı́on com carga
positiva. É formado pela perda de elétrons da camada
de valência de um átomo (ionização). Nesta categoria
enquadram-se os metais, os elementos alcalinos e os e-
lementos alcalino-terrosos, entre outros. Ex.: o sódio,
que forma compostos iônicos (sais) quando combinado
com ânions (́ıons de carga negativa).

10No caso de uma solução de valência 2 (bivalente),
como o SO4 (sulfato de oxigênio), seriam necessários
∼ 2×96.500Coulomb para decompô-la (e assim por di-
ante). Ainda como exemplo, se substitúımos NaCl por
cloruro de cobre CuCl2, precisamos de uma quantidade
de eletricidade igual a 2F para acumular um mol de co-
bre (63, 5g) no cátodo; neste caso, devido à composição
qúımica original, obtemos dois moles de cloro no ánodo
sendo que devemos portanto atribuir a carga +2e ao
ı́on de cobre, que denotamos Cu++.

11Átomo-grama é o valor da massa atômica de um
elemento expressa em gramas. Apenas como exemplo,
1 átomo-grama de 12C é igual a 12 gramas. Número
de Avogadro ou constante de Avogadro (cuja deno-
minação honra o nome de Amedeo Avogadro (Itália,
1776 - 1856)), é uma constante f́ısica fundamental que
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ı́ons monovalentes tem a mesma carga elétrica
e ainda que

F = NA|e|.

Esta é a Lei de Faraday para a eletrólise12

E, em vista de que F podia ser determi-
nado experimentalmente com boa precisão, em
sendo NA conhecido, se poderia determinar o

representa um mol de entidades elementares (átomos,
moléculas, ı́ons, elétrons, outras part́ıculas, ou grupos
espećıficos de part́ıculas). A constante de Avogadro é
definida como o número de átomos contidos em 12 gra-
mas (0,012 kg) de 12C, e é aproximadamente igual a
NA = 6, 02 × 1023mol−1. Portanto 1 mol é o conjunto
de 6, 02 × 1023 part́ıculas quaisquer, o que vale dizer:
1 mol de moléculas é igual a 6, 02 × 1023 moléculas.
Historicamente, o 12C foi escolhido como a substância
de referência porque sua massa atômica podia ser me-
dida de maneira bastante precisa. Hoje se sabe que é a
estabilidade pronunciada do 12C que possibilita a pre-
cisão na determinação de sua massa (o 12C corresponde
ao ponto máximo da chamada curva de saturação nu-
clear). Conhecendo-se a constante de Avogadro e a
massa atômica de um elemento, é posśıvel calcular a
massa em gramas de um único átomo. Como? Vamos
calcular, por exemplo, a massa do átomo de alumı́nio,
Al, em gramas. A massa molar do átomo de alumı́nio
é igual à sua massa atômica (27 unidades: 14 nêutrons
e 13 prótons), ou seja, 27g de alumı́nio contém 1 mol
de átomos ou 6, 02 × 1023 átomos. Pergunta: qual é
a massa de 1 átomo de alumı́nio? Por meio de uma
proporção simples: se 6, 023 × 1023 átomos correspon-
dem a 27 gramas de alumı́nio, 1 átomo corresponde a
27g/6, 02× 1023 = 4, 5××10−23g.

12A lei de Faraday pode ser obtida por meio de uma
simples regra de três: tendo em vista que para decom-
por uma molécula de NaCl é necessária apenas uma
unidade de carga elétrica então, para decompor um mól
de moléculas de Cloreto de Sódio, NA, são necessários
96.485, 3415C. A pergunta que se faz é: a unidade
de carga elétrica, |e|, corresponde a quantos Coulomb?
Matemáticamente expressamos esta relação na forma

1×NaCl → |e|
NA ×NaCl → 96.485, 3415 (= 1F ). (1)

Portanto, F = NA|e|. Usando o valor de F para uma
substância monovalente, ∼ 96.500C, uma vez queNA =
6, 022× 1023 part́ıculas/mol, obtém-se

|e| = 1, 602× 10−19C.

.

valor de e. Usando o valor de F para uma
substância monovalente, ∼ 96.500C, uma vez
que NA = 6, 022×1023 part́ıculas/mol, obtém-
se

|e| = 1, 602× 10−19C.

Em 1874 George Johnstone Stoney (Irlanda,
1826 - 1911) sugeriu que a unidade elementar
de carga elétrica fosse denominada de elétron.
Mas foi somente ao fim do Século XIX, que
medições precisas da relação entre a carga e a
massa do elétron foram realizadas por Joseph
John Thomson13 (Inglaterra, 1856 - 1940).

Experimento de Thomson

O experimento de J.J. Thomson foi realizado
observando a extremidade fosforescente de um
tubo de raios catódicos, como mostrado na fi-
gura (2). Um tubo de raios catódicos é feito de
vidro ou quartzo e contém em seu interior um
gás a baixa pressão (rarefeito) e eletrodos em
suas extremidades. O tubo de raios catódicos,
também conhecido como cinescópio, é o écran
usado em muitos monitores de PC e televisores
(cinescópio de deflexão eletromagnética) bem
como em osciloscópios (cinescópio de deflexão
eletrostática)14.

13J.J. Thomson ganhou o Prêmio Nobel de f́ısica em
1906 por suas investigações experimentais e teóricas no
campo da condução de eletricidade em gases.

14Raios catódicos são radiações em que elétrons emer-
gem do pólo negativo de um eletrodo (cátodo) e se
propagam na forma de um feixe de part́ıculas negati-
vas. Isto ocorre devido à diferença de potencial elevada,
de vários milhares de volts, entre os pólos dos eletro-
dos (o eletrodo positivo (ánodo) e o eletrodo negativo
(cátodo)) no interior do tubo e também à emissão de
elétrons devido ao efeito termo-iônico ocasionado pelo
aquecimento do metal que constitui o cátodo. Quando a
pressão interna no tubo chega a um décimo da pressão
ambiente, o gás que existe entre os eletrodos passa a
emitir uma luminosidade (fluorescência), devido à ioni-
zação das part́ıculas do sistema gasoso originada pe-
los raios catódicos. Quando a pressão diminui ainda
mais (100 mil vezes menor do que a pressão ambiente)
a luminosidade praticamente desaparece, na medida em
que a probabilidade da ocorrência de colisões ionizan-
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Figura 2: Tubo de Raios Catódicos. Deflexão
do feixe de elétrons em presença de campo
magnético.
Créditos: http://216.64.29.179/

Uma part́ıcula carregada com uma carga
elétrica q, em movimento com velocidade v⃗,
sob a ação de um campo magnético B⃗, sofre
a ação de uma força

F⃗L = qv⃗ × B⃗ , (2)

denominada de Força de Lorentz15. Nesta ex-
pressão, o śımbolo × representa o produto ve-
torial entre os vetores v⃗ e B⃗.

Se, em particular, v⃗ e B⃗ forem ortogonais: o
módulo da força de Lorentz pode ser expresso

tes decresce substancialmente, restando uma mancha
luminosa atrás do pólo positivo. E quando são instala-
dos colimadores no interior do tubo, a região luminosa
se reduz a um ponto na superf́ıcie do vidro, sendo sua
posição de incidência controlada pela presença de cam-
pos elétricos e magnéticos. Modernamente, os apare-
lhos de TV substitúıram as telas convencionais por telas
de plasma, d́ıspositivos aprimorados na última década
para o mercado da televisão de alta definição (HDTV).
O seu funcionamento baseia-se na ionização de gases
nobres (formando o plasma) contidos em minúsculas
células revestidas por fósforo.

15A denominação Força de Lorentz é uma homena-
gem a Hendrik Antoon Lorentz (Holanda, 1853 - 1928),
ganhador do Prêmio Nobel de F́ısica de 1902, junta-
mente com Pieter Zeeman, pela descoberta e explicação
teórica do Efeito Zeeman.

na forma

FL⊥ = qvBsen(90◦) = qvB ; (3)

neste caso a part́ıcula se move com uma veloci-
dade v⃗ em uma direção perpendicular à direção
da indução magnética B⃗; o vetor força F⃗L⊥
é, por sua vez, perpendicular ao plano for-
mado pelo vetor velocidade v e pela indução
magnética B⃗.

Dado que, neste caso, a direção da força é
sempre perpendicular ao vetor velocidade, a
força só vai atuar na direção do movimento
da part́ıcula, não no módulo da sua veloci-
dade. A part́ıcula vai então descrever um mo-
vimento circular uniforme de raio R. O módulo
da força centŕıpeta responsável por um movi-
mento deste tipo é dado por:

FC =
mv2

R
, (4)

onde v representa o módulo do vetor velocidade
v⃗. Igualando as expressões (3) e (4), pode-se
determinar a razão entre a carga e a massa da
part́ıcula:

q

m
=

v

RB
. (5)

Assim, part́ıculas eletricamente carregadas que
se movem com uma velocidade v⃗ em um campo
magnético B⃗, cuja orientação é perpendicular à
trajetória da part́ıcula, possibilitam, por meio
de medições do raio, R, da trajetória circular
que percorrem, a determinação da razão entre
a sua carga e a sua massa.

Câmara de Wilson

A câmara de nuvens, também conhecida como
câmara de Thomson (referimo-nos a Charles
Thomson Rees Wilson (Escócia, 1869 - 1959);
não confundir com Joseph John Thomson, an-
teriormente citado) ou câmara de Wilson, é
usada para detectar part́ıculas de radiação io-
nizante. Na sua forma mais básica, uma
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Figura 3: Câmara de Thomson. Deflexão
de feixes de elétrons em presença de campo
magnético em uma Câmara de Nuvens.
Créditos: http://www.universetoday.com/

câmara de nuvens é um ambiente selado con-
tendo vapor supersaturado de água ou álcool.
Quando uma part́ıcula alfa ou beta interage
com a mistura, produz sua ionização. Os
ı́ons resultantes agem como núcleos de con-
densação, em torno dos quais irá se formar uma
névoa (porque a mistura está no ponto de con-
densação). As part́ıculas alfa e beta, de ener-
gias elevadas, deixam trilhas na câmara. Essas
faixas (ou trilhas) têm formas distintas. Por
exemplo, a trilha de uma part́ıcula alfa é mais
larga e mostra mais evidências de deformação
por colisões, enquanto que a trilha de um
elétron (part́ıcula beta) é mais estreita e apre-
senta menos deformações. Quando um campo
magnético uniforme é aplicado na câmara de
nuvens, part́ıculas carregadas positivamente e
negativamente se curvam em direções opostas,
de acordo com a lei da força de Lorentz apli-
cada a duas part́ıculas de cargas opostas16.

Experimento de Millikan

O experimento da gota de azeite foi realizado
por Robert Andrews Millikan17(EUA, 1868 -

16Para saber como construir uma câmara
de nuvens, veja um projeto caseiro no site:
http://scidiv.bellevuecollege.edu/physics/Cloudchmbr.htm

17Prêmio Nobel em F́ısica de 1923 por seus traba-
lhos sobre a carga elementar do elétron e o efeito fo-

1953) e Harvey Fletcher (EUA, 1884 - 1981),
en 1909, para determinar a unidade de carga
elementar, ou seja, a carga do elétron.

O experimento implicava em equilibrar
forças atuando em minúsculas gotas de azeite
carregadas e suspensas entre dois eletrodos
metálicos, ou seja a força gravitacional18 com
a força de empuxo19 e a força elétrica20. Dado
que a densidade do azeite é conhecida, as mas-
sas das gotas e portanto suas forças gravita-
cionais e de empuxo podem ser determinadas
a partir de seus raios observados. Usando um
campo elétrico conhecido, Millikan e Fletcher
determinaram a carga nas gotas de azeite em
equiĺıbrio mecânico. Repetindo o experimento
para muitas gotas, confirmaram que as cargas
eram todas múltiplos inteiros de um valor fun-
damental e calcularam que o valor da carga
elétrica do elétron seria de 1, 5924 × 10−19C
(∼ 1% de erro do valor atualmente aceito de
1, 602176487× 10−19C).

Problemas

1. Descreva, de maneira sucinta a Lei da
Eletrólise de Michael Faraday bem como
o experimento de medida da carga elétrica
realizado por Joseph John Thomson, a
câmara de Charles Thomson Rees Wil-
son e os experimentos de medida da
carga elétrica realizados por John Sealy E.
Townsend e por Robert Andrews Millikan.
Quais foram as suas principais conclusões?
Prazo de entrega: 13/setembro/2012 (este
trabalho corresponde a 15% da nota da
primeira avaliação).

toelétrico.
18F = mg, sendo m a massa de cada gota e g a

aceleração da gravidade.
19Fempuxo = ρfVfg, sendo ρf a densidade do flúıdo e

Vf o volume de flúıdo deslocado pelas gotas nele imer-
sas.

20Feletrica = qE, sendo q a carga de cada gota e E o
campo elétrico aplicado.
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Figura 4: Experimento de Millikan. Got́ıculas
de óleo oriundas de um atomizador penetram o
aparelho através de um pequeno orif́ıcio. Algu-
mas gotas adquirem, por fricção, carga elétrica
à medida em que escapam do atomizador. A
fonte de radiaçã ionizante, por exemplo de
Raios X, também produz ı́ons. A absorção des-
tes ı́ons esporadicamente produz alterações na
cargas elétricas das gotas. As got́ıculas são ob-
servadas através de um telescópio com uma es-
cala de medição na ocular.
Créditos: http://cwx.prenhall.com

2. Um dos aparelhos usados para medir a
relação entre a carga e a massa de uma
part́ıcula é denominado de Espectrômetro
de Massa. O instrumento permite a ob-
tenção de medidas do raio das órbitas cir-
culares descritas por ı́ons submetidos a
uma diferença de potencial eletrostático,
∆V , na presença de um campo magnético,
B, ambos conhecidos. Determine a
relação entre a diferença de potencial ele-
trostático em um espectrômetro de massa

e a energia cinética dos ı́ons, considerando
que os ı́ons são acelerados a partir do re-
pouso. Lembre que a energia potencial
elétrica dos ı́ons de carga q é dada por
q∆V . Os ı́ons descrevem, sob ação do
campo magnetico, uma trajetoria circular
de raio R. Mostre que a relação entre a
carga e a massa de cada ı́on é dada por

q

m
=

2∆V

B2R2

onde B caracteriza a intensidade do
campo magnético.

Figura 5: Espectrômetro de Massa.
Créditos: http://besg.group.shef.ac.uk

3. Um ı́on de 58Ni, de carga +|e|, e massa
9, 62 × 10−26kg, é acelerado por uma di-
ferença de potencial de 3kV e em se-
guida entra em uma região onde existe um
campo magnético uniforme de 0, 12T . (a)
Determine o raio da trajetória do ı́on. (b)
Determine a diferença entre os raios das
trajetórias dos ı́ons 58Ni e 60Ni, supondo
que os dois ı́ons têm a mesma carga |e| e
que a relação entre suas massas é 58/60.
Soluções: a) 0, 501m; b) 9mm.

4. Átomo-grama é o valor da massa atômica
de um elemento expressa em gramas. No
exemplo apresentado no texto vimos que 1
átomo-grama de 12C é igual a 12 gramas.
Quais os valores correspondentes no caso
de 35Cl e 23Na? Soluções: 35g e 23g.
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5. Qual é a massa de um átomo-grama de
40Ca? Qual é a massa em gramas de um
átomo de 40Ca? Solução: 40g; 6, 64 ∼
10−23g.

6. A distância relativa entre a queda e a
ascensão de gotas de óleo em uma ex-
periência de Millikan é igual a 1, 0 cm. A
separação entre as placas do capacitor é
igual a 1, 6 cm enquanto que a diferença de
potencial aplicada durante o experimento
é igual a 5.000 volts. Os tempos de as-
censão e queda de uma gota de óleo são
iguais, respectivamente, a 1, 2s e 13 s. De-
termine a carga da gota cuja massa é igual
a 4, 5×10−6 µg. Solução: 1, 67×10−19 C.

7. O experimento da gota de óleo de Mil-
likan. No experimento, inicialmente as
gotas caem no espaço, entre duas placas
paralelas, sem tensão aplicada e atingem
uma velocidade terminal. A tensão é liga-
da e é ajustada até que algumas das gotas
invertam a direção de seu movimento. Isto
porque a fonte de tensão produz uma força
elétrica em direção exatamente oposta à
da força gravitacional. Se uma gota sobe,
isso indica que a força elétrica, no sen-
tido sul-norte, é maior do que a força gra-
vitacional cujo sentido é oposto, ou seja,
norte-sul.

Da Lei de Stokes da dinâmica dos flúıdos,
a força de arrasto devido à resistência do
ar ao movimento da gota de óleo pode ser
escrita como:

FS = 6πrµv1 ,

onde r representa o raio da gota, µ é a
viscosidade do ar, e v1 é a velocidade ter-
minal da gota. O peso da gota, Pgota, é
dado por

Pgota = mgota g = Vgota ρgota g ,

onde mgota : massa da gota, g : acelera-
ção da gravidade, Vgota : volume da gota,
ρgota : densidade da gota. O peso aparente
da gota21, P a

gota, é dado por:

P a
gota = Vgota (ρgota − ρar) g ,

onde ρar representa a densidade do ar.
Para uma gota esférica temos

P a
gota =

4π

3
r3g (ρgota − ρar) .

À velocidade terminal da gota não é ace-
lerada, de forma que a seguinte condição
então se aplica

FS = P a
gota .

Desta expressão resulta então:

r2 =
9µv1

2g (ρgota − ρar)
.

r pode ser experimentalmente calculado e
dáı P a

gota pode ser determinada.

8. Movimento sem campo elétrico aplicado.
Neste caso, representando por E o campo
elétrico entre as placas, a força elétrica que
atua na gota de óleo com carga q, é

FE = qE .

Para placas paralelas, temos que

E = V/d ,

onde V representa a tensão aplicada e d é
a distância entre as placas.

A carga da gota é determinada por meio
de variações da tensão elétrica aplicada de
forma que a gota se movimente na direção
sul-norte com velocidade v2 tal que

qE − P a
gota = 6πrµv2 =

P a
gotav2

v1
.

21A força peso aparente da gota de óleo é igual à força
peso da gota, Pgota, menos a força de empuxo que é,
por sua vez, igual ao peso do ar deslocado pela queda
da gota.


